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Cinq�uenta e cinco Anos de F��sica no Brasil: Evoca�c~oes
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�A Universidade cheguei no ano de 1940, quando �z exame de ingresso para o curso de
F��sica da Faculdade Nacional de Filoso�a, ent~ao alojada na Escola Jos�e de Alencar, no
Largo do Machado.

Na cidade do Recife me havia diplomado em Qu��mica Industrial na Escola de Enge-
nharia de Pernambuco, em 1939, e vim para o Rio com uma bolsa de estudos por um
ano, concedida pelas Ind�ustrias Carlos de Britto, por proposta de Oswaldo Gon�calves de
Lima.

Cada um de n�os tem dentro de si um pequeno candeeiro, uma lamparina. De repente,
as palavras de um s�abio professor transformam a lamparina em uma grande chama, uma
fonte de intensa luz que nos invade o esp��rito.

No Recife, tive o privil�egio de receber a inuência de professores not�aveis: do Irm~ao
Pacômio, no Col�egio Marista, que me atraiu para a qu��mica; de Arlindo Lima, professor de
L��ngua Portuguesa que me encantava com as suas li�c~oes de Gram�atica Hist�orica; de M�ario
Gesteira, Lu��s Siqueira Netto e Newton Maia, na Escola de Engenharia. Nesta Escola,
destaco a grande inuência de Lu��s Freire e de Oswaldo Gon�calves de Lima. Lu��s Freire
era o brilhante professor de F��sica, cuja casa eu freq�uentava aos domingos, a �m de escutar
as suas prele�c~oes e coment�arios, desde a teoria dos conjuntos e os n�umeros trans�nitos �a
mecânica quântica e �a �loso�a da ciência. Ao laborat�orio de Oswaldo Gon�calves de Lima,
um dos mais talentosos e fecundos pesquisadores qu��micos do Brasil, ia regularmente ap�os
as aulas, para acompanh�a-lo em seus trabalhos, conversar, ouvir e aprender.

Recordo colegas como Gilvan de Carvalho, Antônio de Morais, Antônio Bezerra Baltar
e Jos�e Cesio Regueira da Costa, as �guras de Jo~ao Holmes e Joaquim Cardoso, professores
na Escola, de Anibal Fernandes, jornalista, a repercuss~ao do que escreviam Gilberto
Freyre, Sylvio Rabelo e Ol��vio Montenegro. Evoco ainda os artigos de Luis Freire sobre
a vida e a obra de Gomes de Souza e Otto de Alencar, seus elogios de Teodoro Ramos e
L�elio Gama.

Os encantos do Recife, o seu ambiente intelectual, imprimiram certamente em mim
inesquec��veis recorda�c~oes .

Por prosposta de Oswaldo de Lima, em 1939, concedeu-me o industrial Manoel de
Britto uma bolsa de estudos para prosseguir em meus estudos no sul do pa��s. Em 1937,
fui ao 30 Congresso Sul-Americano de Qu��mica, no Rio de Janeiro e em S~ao Paulo, e a��
conheci M�ario Schenberg, sobre quem tanto falava Lu��s Freire. Em companhia de M�ario
conheci as instala�c~oes do Departamento de F��sica da Faculdade de Filoso�a, Ciências e
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Letras da Universidade de S~ao Paulo, ent~ao provisoriamente instalado no �ultimo andar
da Escola Polit�ecnica. Ali estavam Gleb Wataghin e Marcello Damy de Souza Santos
a realizar pesquisas com a radia�c~ao c�osmica e a contar part��culas com os contadores de
Geiger-M�uller que fabricavam. Com Paulus Aulus Pomp�eia viriam eles a descobrir, um
pouco mais tarde, 1941, a componente penetrante da radia�c~ao c�osmica. Ali estavam
Giuseppe Occhialini, Paulo Taques Bittencourt, Abrah~ao de Moraes.

Em 1939, a Universidade do Distrito Federal, criada por An��sio Teixeira, no Rio de
Janeiro, em 1936, com homens de pesquisa e de cultura como L�elio Gama, Miguel Os�orio
de Almeida, Luis Freire, Cândido Portinari, foi dissolvida. Em seu lugar, foi criada,
pelo ministro Gustavo Capanema, a Faculdade Nacional de Filoso�a. Como Schenberg
se encontrava na Europa, onde trabalhava com Enrico Fermi, sugeriu-me Lu��s Freire
que viesse para a Faculdade do Rio de Janeiro e me recomendou a seus amigos �Alvaro
Alberto e Adalberto Menezes de Oliveira, membros da Academia Brasileira de Ciências
e professores na Escola Naval. Lu��s Freire havia sido nomeado para a nova Faculdade,
mas o Departamento Administrativo do Servi�co P�ublico (DASP) vetou que se pagasse a
sua mudan�ca do Recife para o Rio de Janeiro, embora custeasse a vinda dos professores
estrangeiros.

Ao fazer o exame oral, obrigat�orio �aquela �epoca, para passar do 10 ao 20 ano do Curso
de F��sica, fui interrogado por Luigi Sobrero, professor de F��sica Te�orica e F��sica Superior,
integrante da miss~ao italiana de professores trazidos para a Faculdade. Convidou-me
ent~ao Sobrero, em 1941, para ser seu assistente, mas n~ao fui nomeado { falta de verba,
diziam-me, e era a primeira vez que ouvia esta express~ao. Na verdade, duvido que o
Diretor da Faculdade, que era ent~ao o pr�oprio Reitor, Raul Leit~ao da Cunha, se tivesse
jamais interessado pela quest~ao.

Terminada a bolsa de estudos, no �m de 1940, obtive, por interven�c~ao de Menezes
de Oliveira, um lugar de professor no curso complementar do Instituto La-Fayette, onde
�quei at�e 1943. Isto me permitiu viver por minha conta (como aprendi a fazê-lo desde
1937, com aulas particulares e em gin�asios, no Recife). Ensinar no curso secund�ario fez-me
muito bem.

Em 1942, conclui o Curso de Bacharelado em F��sica. Um quarto ano, dedicado �a
Pedagogia, n~ao me interessava e, assim, aceitei uma bolsa Guilherme Guinle { oferecida
por Carlos Chagas { para trabalhar no Instituto de Biof��sica da Universidade do Brasil,
no Rio de Janeiro. A esse instituto atra��a Chagas jovens para a pesquisa em biof��sica e
bioqu��mica e convidava eminentes cientistas do exterior { ali estava ent~ao o casal Wurmser,
de Paris.

Nesse ano, dois acontecimentos foram importantes para mim. Como a minha voca�c~ao
era a F��sica Te�orica, obtive com o apoio de Chagas e Wataghin, uma bolsa da Funda�c~ao
Zerrener de S~ao Paulo para trabalhar no Departamento de F��sica da Faculdade de Ciências
da Universidade de S~ao Paulo, para onde regressara Schenberg da Europa e dos Estados
Unidos, onde realizara importantes trabalhos com George Gamow e S. Chandrasekhar.

Eis o outro acontecimento: no �m do ano de 1942, Francisco Clementino San Tiago
Dantas foi nomeado Diretor da Faculdade Nacional de Filoso�a { agora alojada no pr�edio
da Casa d'It�alia, na Esplanada do Castelo. Ao seu gabinete chamou-me San Tiago para
perguntar se eu aceitaria ser nomeado Assistente de F��sica Te�orica e F��sica Superior, cargo
para o qual me havia indicado Sobrero em 1941 (Sobrero e quase todos os professores italia-
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nos regressaram �a It�alia em virtude da Guerra), ou se preferia aperfei�coar-me nos Estados
Unidos com uma bolsa de estudos. Com a minha resposta pela segunda alternativa, San
Tiago fez gest~oes junto �a Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro para que me
fosse concedida uma das bolsas do governo americano, previstas pelo Convênio Cultural
assinado em Buenos Aires pouco antes. O ano de 1943 passei-o ainda em S~ao Paulo {
um dia mostrou-me Schenberg um volume dos Proceedings da Royal Society, de Londres,
de 1938, onde estava publicado um trabalho de Paul Andr�e Maurice Dirac sobre a teoria
cl�assica do el�etron. Neste trabalho, Dirac quebra um preconceito { ele o fez v�arias vezes,
dando contribui�c~oes fundamentais para a f��sica dos campos e das part��culas { e introduz
o campo eletromagn�etico avan�cado, solu�c~ao poss��vel das equa�c~oes de Maxwell, afastada
pelo princ��pio da causalidade e que mostrou ser necess�aria para de�nir-se o campo de
radia�c~ao do el�etron. Do estudo deste trabalho e das discuss~oes com Schenberg resultou
um trabalho nosso publicado na Physical Review, em 1944. Os cursos em S~ao Paulo e
o trabalho com Schenberg foram importantes para mim, no aprendizado do exerc��cio da
imagina�c~ao no processo de cria�c~ao cient���ca.

Em 1944, com a bolsa de estudos americana, segui para a Universidade de Princeton.
Ali, nos primeiros seis meses, realizei e conclu�� um trabalho com Josef Maria Jauch, jovem
f��sico su���co, professor da Universidade, em que propusemos uma teoria das for�cas nucleares
baseada na troca virtual de pares de m�esons escalares entre os nucleons. N~ao se conhecia
ent~ao a melhor forma do potential dessas for�cas e era preciso examinar v�arias alternativas
poss��veis.

Conclu��do esse trabalho, pelo qual se interessou Wolfgang Pauli, sugeriu-me Jauch
que eu deveria fazer uma tese de doutorado { o famoso Ph. D. { sob a orienta�c~ao de
Pauli. Wolfgang Pauli, um dos criadores da mecânica quântica, descobridor do princ��pio
da exclus~ao, inventor da teoria n~ao-relativ��stica do spin do el�etron e co-inventor da teo-
ria quântica dos campos, se encontrava no Instituto de Altos Estudos { o Institute for

Advanced Study { n~ao-pertencente �a Universidade de Princeton mas a seu lado e com ela
colaborando. Achei a sugest~ao um privil�egio para mim, inesperado, e me senti tomado
de entusiasmo e grande est��mulo. Fazia bem comparecer aos semin�arios e ali ver al�em de
Pauli, Albert Einstein, Hermann Weyl, Johann von Neumann, Valentin Bargmann, Ru-
dolf Ladenburg; ter como colegas John Blatt e Ning Hu; participar da vida no Graduate
College, no campus da Universidade { um belo campus sem a falsa grandiosidade e a me-
galomania suicida de v�arios campi de universidades brasileiras { na bela e pequena cidade
de Princeton { dos encontros no Nassau Club, onde freq�uentemente almo�c�avamos com
Oskar Morgenstern, o economista (que com Von Neumann formulou a teoria dos jogos
e do comportamento econômico), com Salomon Lefschetz, o grande top�ologo, Am�erico
Castro, o humanista espanhol, J. Labatut, o professor de arquitetura; dispor da utiliza�c~ao
da biblioteca no Fine Hall e da grande cole�c~ao de discos da Universidade (ali ouvi pela
primeira vez quartetos de Villa-Lobos), tornavam a vida em Princeton um encanto. Com
Pauli discut��amos Jauch, Hu, Blatt e eu, ora na Universidade, ora no Instituto. Era
extraordin�aria sua vis~ao da f��sica e dos problemas de fronteira (como eram proverbiais
os seus t��ques e balan�cos de cabe�ca e o s�ubito ar de distra��do). Naqueles dois anos, deu
Pauli um curso sobre mecânica cl�assica e outro sobre relatividade geral; Bargmann, um
curso sobre m�etodos matem�aticos da f��sica e outro sobre teoria eletromagn�etica; Jauch,
sobre mecânica quântica; Weyl, sobre grupos e simetrias; Ladenburg, sobre f��sica nuclear.
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Ao semin�ario de Einstein em que anunciou nova generaliza�c~ao de sua teoria que buscava
a uni�ca�c~ao dos campos gravitacional e eletromagn�etico, vieram professores de outras
universidades.

Meus trabalhos com Pauli versaram, um sobre o efeito do recuo dos nucleons na
deriva�c~ao da for�ca nuclear pelo campo mesônico; o outro { a tese { sobre a teoria dos
m�esons com forte acoplamento strong coupling e suas aplica�c~oes �as colis~oes nêutron-pr�oton
com poss��vel excita�c~ao de is�obaros. Durante as f�erias de ver~ao saia Pauli para Saranac
Lake em New York e ent~ao troc�avamos cartas sobre os meus trabalhos, cartas essas
publicadas num dos livros sôbre a correspondência cient���ca de Pauli, Wolfgang Pauli,
Wissenschaftlicher Briefwechzel mit Bohr, Einstein, Heisenberg u.a. Band III/volume III:
1940{1949, Springer-Verlag, Berlin 1993 e volumes subsequ�entes.

Terminada e defendida a tese, regressei em fevereiro de 1946 ao Rio de Janeiro, no-
meado professor catedr�atico interino de f��sica te�orica e f��sica superior da Faculdade Nacio-
nal de Filoso�a, por proposi�c~ao de Joaquim da Costa Ribeiro { o grande mestre da f��sica
experimental, pioneiro, com Bernhard Gross, das pesquisas em f��sica do estado s�olido
em nosso pa��s { e de San Tiago Dantas. (Decreto de 10 de outubro de 1945 de Get�ulio
Vargas).

De 1946 a 1949, dava dois cursos, um sobre f��sica atômica e elementos de mecânica
quântica, o outro sobre teoria eletromagn�etica. Fazia ao mesmo tempo cursos extraor-
din�arios, sobre f��sica nuclear e de part��culas, teoria quântica da radia�c~ao e teoria dos
m�esons, para formar colaboradores. Continuava com as pesquisas na minha especialidade
{ teoria das for�cas nucleares e teoria dos campos { discutia com os f��sicos de S~ao Paulo,
sobretudo M�ario Schenberg, que desenvolveu a sua teoria do el�etron puntiforme. Com
Jayme Tiomno e Elisa Frota Pessoa discutia os trabalhos recentes aparecidos nas revistas
de f��sica e jovens como Adel da Silveira, Gabriel Fialho, Geraldo Martynes, Paulo S�ergio
de Magalh~aes Macedo, Maria Ad�elia, eram os elementos de nosso pequeno grupo. Tiomno
fez comigo um trabalho sobre colis~oes de pr�otons. Discuti as condi�c~oes de elimina�c~ao de
divergências da teoria do el�etron de Schenberg e era freq�uente a minha ida �a Universidade
de S~ao Paulo para semin�arios e discuss~oes. Ao Rio de Janeiro vinham tamb�em f��sicos
daquela Universidade, sobretudo M�ario Schenberg, a �gura central da f��sica te�orica no
Brasil. Freq�uentavamos a Academia Brasileira de Ciências, para a qual fui eleito, e co-
labor�avamos nos seus Anais. �A Faculdade veio em 1948, a nosso convite, Guido Beck,
not�avel f��sico austr��aco que havia trabalhado em v�arias universidades europ�eias e que es-
tava desde poucos anos, no Observat�orio Astronômico de C�ordoba. Desde ent~ao come�cou
Beck a contribuir para a forma�c~ao de jovens f��sicos brasileiros, o primeiro dos quais Paulo
S�ergio.

Quando estive em S~ao Paulo, em 1943, havia feito amizade com três colegas: C�esar
Lattes, Walter Sch�utzer e Sonja Ashauer. Enquanto estava em Princeton, Lattes se encon-
trava em Bristol, Inglaterra, trabalhando com Giuseppe Occhialini e Cecil Powell. Sonja
estava em Cambridge e trabalhava com Dirac. Sch�utzer se preparava para ir a Princeton
para trabalhar com John Archibald Wheeler, que regressava �a sua Universidade, de volta
dos trabalhos no Projeto Manhattan. Tiomno se preparava para ir para Princeton.

Ao regressar ao Rio de Janeiro comecei a trocar correspondência com esses colegas so-
bre os nossos trabalhos. A Lattes, que realizava pesquisas em f��sica experimental, nuclear
e de part��culas, sugeri que voltasse para o Rio de Janeiro a �m de formarmos um grupo
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de f��sica te�orica e experimental, de part��culas, ao qual certamente se juntariam tamb�em
outros colegas. Na Universidade do Brasil, e certamente na Faculdade de Nacional de
Filoso�a, n~ao havia apoio �a pesquisa cient���ca { a exce�c~ao era o Instituto de Biof��sica,
criado pelo esfor�co, pelo prest��gio pessoal { e pelo valor { de Carlos Chagas.

Os anos compreendidos entre 1946 e 1949, passei-os tentando obter algum apoio,
alguma bolsa para estudantes... uma vaga de assistente { quando tentei, em v~ao, nomear
Paulo Leal Ferreira que, com o seu irm~ao Jorge, cursara a f��sica em S~ao Paulo { dinheiro
para aquisi�c~ao de livros e revistas cient���cas. Em virtude das di�culdades, abordava o
assunto em reuni~oes da congrega�c~ao, em artigos e entrevistas (a primeira das quais foi
publicada em 1946, no Jornal de Debates do Rio, de Mattos Pimenta, ocasi~ao em que
conheci os meus amigos Haity Moussatch�e e Hermann Lent, do Instituto Oswaldo Cruz).

Finalmente, em 1947, o êxito dos trabalhos de Lattes em Bristol e, em 1948, no
Laborat�orio de Radia�c~ao de Berkeley, animou-me. Comecei uma campanha de difus~ao
desses trabalhos; no 10 n�umero do suplemento Ciência para Todos do jornal do Rio de
Janeiro, A Manh~a, do dia 23 de mar�co de 1948, publiquei artigo sobre a signi�ca�c~ao da
descoberta, pela equipe de Bristol, dos pions. Para isso, foi-me de grande ajuda o saudoso
jornalista Louren�co Borges, homem de grande cultura, cujos livros doou mais tarde ao
Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas (CBPF). Sugeri ao Departamento de F��sica da
Faculdade Nacional de Filoso�a que se solicitasse a cria�c~ao da c�atedra de F��sica Nuclear
para ser oferecida a Lattes { sugest~ao endossada por Costa Ribeiro e Pl��nio Sussekind
Rocha, aprovada pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da Rep�ublica.

Foi nesta �epoca que me veio ver no 60 andar da Faculdade Nacional de Filoso�a,
Nelson Lins de Barros, chegado da Calif�ornia, a quem solicitara Lattes que me procurasse
para saber dos pormenores da situa�c~ao da f��sica no Rio de Janeiro. Ao expor-lhe as
di�culdades, convidou-me a visitar o seu irm~ao, Jo~ao Alberto Lins de Barros, Ministro
do Itamarati, antigo participante dos movimentos militares de 1922, 1924 e 1930, e �gura
de prest��gio nos meios pol��ticos da �epoca. Ap�os o meu relato, disse-me Jo~ao Alberto que
estava ent~ao acompanhado de seus irm~aos Nelson e Henry British, que n~ao poderia o Rio
de Janeiro deixar de desenvolver atividades em f��sica nuclear e que dever��amos ent~ao partir
para a cria�c~ao de uma institui�c~ao privada, independente da Universidade do Brasil, que
procurasse fundos para a pesquisa. Nasceu assim a id�eia do Centro Brasileiro de Pesquisas
F��sicas, fundado em 15 de janeiro de 1949, com o apoio �nanceiro inicial de Jo~ao Alberto,
da Confedera�c~ao Nacional das Ind�ustrias, bem como de f��sicos e personalidades como San
Tiago Dantas, �Alvaro Alberto, Rômulo Almeida, Edmundo de Macedo Soares e Silva,
Arthur Moses, Costa Ribeiro, Luis Cintra do Prado. Do banqueiro M�ario de Almeida
obtivemos recursos para a constru�c~ao do Pavilh~ao que leva o seu nome, no campus da
Praia Vermelha da Universidade do Brasil. Da Universidade { com a qual sempre quis
estreitar os la�cos de colabora�c~ao do CBPF { obtivemos mandato universit�ario; e dela
traz��amos estudantes para cursos e trabalhos de laborat�orio. Se colegas como Pl��nio
Sussekind Rocha, divergiam da cria�c~ao de um instituto de pesquisas fora da universidade
{ uma atitude respeit�avel e, em princ��pio, correta { sabia eu que a ado�c~ao dessa atitude
implicaria a condena�c~ao �a ausência de pesquisas em f��sica nuclear na Universidade, a
frustra�c~ao das nossas carreiras, a impossibilidade de criar conhecimento cient���co.

Realizado o concurso para a c�atedra de F��sica Te�orica e F��sica Superior em �ns de 1948,
fundado o CBPF a 15 de janeiro de 1949, parti novamente para Princeton, dessa vez para
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o Instituto de Altos Estudos, a convite de J. Robert Oppenheimer, seu diretor, e com
uma bolsa da Funda�c~ao Guggenheim. Queria mostrar tamb�em �a minha esposa, Carmita,
com quem acabara de me casar, as belezas de Priceton. Foi um ano de reencontro com as
atividades intensas naquele Instituto onde agora (1949) estavam al�em de Oppenheimer,
Einstein e Pauli, Oskar Klein, da Academia de Ciências de Estocolmo, Hideki Yukawa, de
Tokio; Abraham Pais e Jack Steinberger, Manuel Sandoval Vallarta, do M�exico, Albert
Messiah e Cecile Morette, de Paris; e, como visitantes de curta dura�c~ao, Niels e Aage
Bohr, Christian Moeller, de Copenhague; Paul Dirac, Richard Feynman, bem como Victor
Weisskopf, do MIT; e tantos outros. Al�� examinei o problema do momento magn�etico dos
nucleons �a luz das teorias de pares de m�esons e do m�etodo da renormaliza�c~ao. Reencontrei-
me com Lattes que, de Berkeley me veio visitar em Princeton, quando nos reunimos
com Sch�utzer, Tiomno e Herv�asio de Carvalho (ent~ao em Washington) para conversar
sobre a f��sica no Brasil e o CBPF. Com Lattes havia mantido correspondência sobre a
interpreta�c~ao dos fenômenos ligados aos pions; igualmente com Al Proca de Paris e G.C.
Wick, da Calif�ornia, bem como com Tiomno e Wheeler que estavam em vias de publicar
importante trabalho em que propunham o princ��pio da intera�c~ao universal de Fermi.

De volta ao Brasil, em 1950, o meu programa foi impulsionar os trabalhos no CBPF
em liga�c~ao com a Faculdade Nacional de Filoso�a. Passei a oferecer cursos, hoje chamados
de p�os-gradua�c~ao, que deram lugar a notas mimeografadas e posteriormente a livros sobre
a teoria atômica da mat�eria, eletrodinâmica cl�assica, eletrodinâmica quântica, equa�c~oes
relativistas e para cuja colabora�c~ao recebi preciosa ajuda de Adel da Silveira. Enquanto
Tiomno organizava a nossa s�erie de pr�e-prints, as Notas de F��sica, organizava eu a pu-
blica�c~ao das Monogra�as de F��sica e nos anos 60 a cole�c~ao Ciência e Sociedade.

Abro aqui um parêntese para dizer que em 1946 me associei ao N�ucleo de Matem�atica
da Funda�c~ao Get�ulio Vargas (rec�em-fundada) dirigido por L�elio Gama e que publicava
a Revista Summa Brasiliensis Mathematicae; dirigi ent~ao a publica�c~ao da Summa Bra-

siliensis Physicae, mas apenas sa��ram dois n�umeros, pois o N�ucleo de Matem�atica foi
dissolvido com a sa��da de Paulo de Assis Ribeiro da Dire�c~ao Executiva da Funda�c~ao e
reorienta�c~ao exclusiva desta para a �area dos estudos de economia.

No ano de 1951, atendendo a convite nosso, veio para o CBPF, Richard Feynman, que
aqui passou seu ano sab�atico. Juntos discut��amos e nos encantava sua intui�c~ao genial,
sua extraordin�aria percep�c~ao e sensibilidade. Juntos realizamos um trabalho sobre a
descri�c~ao do deuteron pela teoria do campo mesônico pseudo-escalar. Feynman deu cursos
na Faculdade Nacional de Filoso�a, na Escola Nacional de Engenharia (sobre c�alculo
num�erico), no CBPF, e nos estimulou { a Elisa Frota Pessoa, Tiomno e a mim { a propor
e executar novos m�etodos de ensino da f��sica na universidade.

No mesmo ano de 1951, concedemos bolsa de estudos a dois jovens graduados de
Buenos Aires, Daniel Amati e Alberto Sirlin, que daqui partiriam depois para a Europa
e para os Estados Unidos, respectivamente, para serem os brilhantes f��sicos que s~ao hoje.
Foi uma �epoca de grande entusiasmo, pois v��amos realizarem-se no Rio de Janeiro as
condi�c~oes de trabalho que hav��amos visto em boas universidades (ver G.L. Brownell,
Physics in South America, Physics Today 5 (1952)). Tivemos aux��lio da UNESCO que
nos enviou f��sicos como Gert Moli�ere, de T�ubingen, Giuseppe Occhialini e Ugo Camerini,
de Bristol, t�ecnicos como H. Schwartz, da Alemanha, G. Hepp, da Holanda. Para o CBPF
vieram jovens de v�arios pa��ses, Oscar Troncoso, da Bol��via, Jack Davidson e Charles
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Dubbs dos Estados Unidos, Alberto Vidal e Lopez Carranza, do Peru, M�ario e Myriam
Giambiagi, Andr�es Kalnay, Suzana e Anibal Caride, Hor�acio Panepucci, da Argentina,
Feliciano Sanchez-Sinencio, do M�exico, que se tornaram os l��deres que s~ao hoje em suas
especialidades.

Elisa Frota Pessoa desenvolvia o laborat�orio de emuls~oes nucleares dirigido por Lattes e
eram retomados os trabalhos de colabora�c~ao sobre radia�c~ao c�osmica com o Laborat�orio de
F��sica C�osmica, de Chacaltaya, Bol��via, para onde iam frequentemente Lattes e Camerini,
Souza Barros, Roberto Salmeron, Suzana Lehrer, Ricardo Palmeira.

Ainda no ano de 1951 houve um fato importante: a cria�c~ao do Conselho Nacional
de Pesquisas (CNPq), sonho de tantos de n�os, dos pioneiros da Academia Brasileira de
Ciências, �Alvaro Alberto, Arthur Moses, Carneiro Felipe, ao lado de quem trabalh�avamos
agora para que fosse criado o Conselho. No Rio de Janeiro e em S~ao Paulo, j�a sob
os ausp��cios do CNPq, realizou-se um Simp�osio Internacional sobre Novas T�ecnicas de
Pesquisas em F��sica que trouxe ao Brasil f��sicos como Eugene Wigner, Em��lio S�egre,
S�ergio de Benedetti, Isidor Rabi, Manuel Vallarta, Marcos Moshinsky, Leona Marshall.

Em S~ao Paulo, ao lado de M�ario Schenberg, estava David Bohm, vindo de Princeton,
ao lado de Marcello Damy, estavam Jos�e Goldemberg e Elly Silva, que realizavam pes-
quisas experimentais sobre o efeito fotonuclear com o Betatron, primeiro acelerador de
part��culas instalado no pa��s; em S~ao Paulo, estava Oscar Sala que instalava o acelerador
Van de Graa� e a ele juntavam-se entre outros Am�elia e Ernst Hamburger. Apesar das
di�culdades, est�avamos ganhando a luta pela ciência no Brasil { nas pegadas dos biolo-
gistas, pioneiros do Instituto Biol�ogico de S~ao Paulo { e a f��sica, agora amparada pelo
CNPq, desenvolvia-se em S~ao Paulo e no Rio de Janeiro. Est�avamos nas fronteiras da
f��sica. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), fundada em 1948 com
a dedica�c~ao de tantos das duas capitais que simbolizo em Maur��cio Rocha e Silva e Haity
Moussatch�e, reunia anualmente especialistas de todos os ramos da ciência para discutir
seus trabalhos e as quest~oes hist�oricas, �los�o�cas e sociol�ogicas da ciência em nosso pa��s.

Na F��sica Te�orica, al�em de Tiomno que passou a integrar o CBPF desde seu retorno de
Princeton, t��nhamos tamb�emGuido Beck { que decidira deixar o Observat�orio de C�ordoba
para aceitar o convite que lhe �zemos, ambos, Tiomno e Beck, dotados de experiência in-
ternacional, energia e qualidades excepcionais de pesquisadores. Form�avamos uma equipe
em harmonia e a ambos convidei para integrar tamb�em o quadro da c�atedra de F��sica
Te�orica na FNFi. Nesta Faculdade e no CBPF, formavam-se jovens f��sicos brilhantes,
tais como, Samuel MacDowell, Fernando de Souza Barros, do grupo de pernambucanos
enviados por Lu��s Freire, Herch Moys�es Nussenzeberg, que Beck descobriu em S~ao Paulo,
Lu��s Carlos Gomes, e tantos outros: George Rawistscher, Colber de Oliveira, Jos�e de
Lima Acioli, Sarah de Castro Barbosa, Anita Macedo, Carlos M�arcio do Amaral, D�elia e
Erasmo Ferreira, Nicim Zagury e Luciano Videira, Sonia Franco da Cunha e Solange de
Barros, Ximenes da Silva, Roberto Moreira, Alberto Guimar~aes, M�ario Novello, S�ergio
Jo�lly. E o saudoso, inesquec��vel Jorge Andr�e Swieca e tantos e tantos outros.

Nos meados da d�ecada de 50, M�ario Schenberg em S~ao Paulo, Lattes, Tiomno e eu, no
Rio de Janeiro, preg�avamos a necessidade de desenvolvimento no Brasil de outros setores
da pesquisa f��sica, em particular da f��sica do estado s�olido. Nessa �epoca ingressavam
no CBPF, Jacques Danon e Luis Marquez, especialistas em radioqu��mica e, em seguida,
Micheline Levy Nussenzveig e a partir da�� sa��ram os departamentos de mat�eria condensada
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para os quais atra��, de S~ao Jos�e dos Campos, George Bemski, nos anos 60, quando fui
diretor cient���co do CBPF.

Nos anos de 1950 a 1952, continuei a trabalhar na teoria dos campos e formulei o
espa�co de Fock relativista, uma contribui�c~ao feita simultânea e independentemente por
Arthur Wightman e Sylvain Schweber, em Princeton e Maurice Jean, em Paris.

Em 1953, al�em de Feynman visitou-nos Leon Rosen�eld, diretor do Instituto N�ordico
de F��sica Atômica Te�orica (Nordita), de Copenhagen, f��sico com importantes contribui�c~oes
�a teoria dos campos e adepto militante da interpreta�c~ao da mecânica quântica segundo a
chamada Escola de Copenhague.

Nos anos 1953{1955 passei a interessar-me pela descri�c~ao te�orica de rea�c~oes nucleares,
publicando trabalhos com Lu��s Carlos Gomes { que faria nos anos seguintes importante
trabalho com Walecka e Weisskopf no MIT { e Jos�e Goldemberg. Goldemberg e eu fomos
dos primeiros a pôr em evidência o efeito dos n�umeros m�agicos dos n�ucleons nas rea�c~oes
fotonucleares.

O ano de 1954 foi de grande crise pol��tica no Brasil. O suic��dio do Presidente Get�ulio
Vargas e o governo que o substituiu afetaram profundamente a pol��tica nacional de ener-
gia atômica. Pois desde sua cria�c~ao em 1951, havia o CNPq, sob a presidência de �Alvaro
Alberto, estabelecido pela primeira vez uma pol��tica cient���ca nacional: esta consistia na
concess~ao de bolsas de estudos e de pesquisas, no pa��s e no exterior, de aux��lios a institutos
cient���cos e universidades, inclusive complementa�c~ao de sal�arios para a dedica�c~ao exclu-
siva de pesquisadores, cria�c~ao de institui�c~oes cient���cas importantes para o pa��s, como
o Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA) { uma regi~ao veladamente amea�cada na
�epoca, de internacionaliza�c~ao { e o Instituto de Matem�atica Pura e Aplicada (IMPA);
facilidades para a importa�c~ao e a constru�c~ao de equipamentos necess�arios �a investiga�c~ao
cient���ca. Havia ainda planejado o CNPq, em coopera�c~ao com o CBPF, a instala�c~ao de
um sincro-ciclotron de 400MeV no Brasil { �epoca na qual veio de S~ao Paulo Roberto
Salmeron e que logo depois seguiria para a Inglaterra para se tornar o famoso especialista
que �e em f��sica experimental de part��culas.

Sobretudo, havia o CNPq estabelecido uma pol��tica nacional de desenvolvimento da
energia atômica que certamente defendia os interesses nacionais. Contra essa pol��tica
investiu o governo que se instalou logo ap�os o suic��dio de Vargas, que a modi�cou para
atender aos interesses de grupos ligados �a pol��tica de energia atômica hegemônica dos
Estados Unidos. Fui testemunha de alguns desses acontecimentos, pois integrei a partir
de 1955 a Comiss~ao de Energia Atômica do CNPq, quando ent~ao tive acesso a documentos
o�ciais, �as cartas trocadas entre �Alvaro Alberto e o presidente Vargas, �as atas das reuni~oes
secretas do Conselho Deliberativo do CNPq.

Ainda em 1955 fui um dos secret�arios cient���cos da 1a Conferência Internacional sobre
a utiliza�c~ao pac���ca da energia atômica, sob os aup��cios da Organiza�c~ao Na�c~oes Unidas,
encarregados de receber os in�umeros trabalhos at�e ent~ao secretos sobre as diversas especia-
lidades da energia atômica e organizar a Conferência. Este foi um grande acontecimento e
na sede da ONU, em New York e em Genebra, era patente a disputa pol��tica pelo prest��gio
decorrente da capacidade de dominar um pa��s a ciência e a tecnologia nuclear. A respeito
desses aspectos da Conferência escrevi a Costa Ribeiro, a Arthur Moses, bem como a San
Tiago Dantas e a Alceu Amoroso Lima.

De regresso ao Brasil, discuti com colegas, sobretudo Schenberg, Marcello Damy, Jos�e
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Goldemberg, Elly Silva e Paulo Sar�aiva sobre a quest~ao da f��sica e da energia nuclear no
Brasil. Propus ao CNPq que fosse criado um Laborat�orio Nacional de Energia Nuclear que
reunisse jovens egressos das v�arias universidades do pa��s e que estudassem, pesquisassem,
em coopera�c~ao com laborat�orios de outros pa��ses, e adquirissem a capacidade de adaptar,
desenvolver e criar equipamentos e t�ecnicas nucleares, em particular reatores de pesquisa
e de potência. Essa proposta foi derrotada: criou-se um Instituto de Energia Atômica
na Universidade de S~ao Paulo, seguido de outro na de Minas Gerais e de outro mais no
Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil. Embora n~ao fossem destitu��dos de interesse,
esses institutos, pois que neles passaram a trabalhar colegas capazes e de valor, a verdade
�e que se perdia assim a possibilidade de um esfor�co nacional, fragmentado que �cou por
competi�c~oes menores de prest��gio acadêmico.

Comecei a debater essas quest~oes, �z conferências no Instituto Superior de Estudos
Brasileiros, critiquei o endosso dessa pol��tica fragmentada pela rec�em-criada (1956) Co-
miss~ao Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em reuni~oes promovidas pela SBPC, escrevi
na revista Ciência e Cultura, na revista Tarea Universit�aria de Buenos Aires. Em 1958,
publiquei artigo na Revista do Clube Militar, Ano 31, n0 153, intitulado O problema da

energia atômica no Brasil. Levei a discuss~ao a reuni~oes da Congrega�c~ao da Faculdade
Nacional de Filoso�a, �a Escola T�ecnica do Ex�ercito em presen�ca de t�ecnicos america-
nos e, mais tarde, no Bulletin of the Atomic Scientists, de Chicago, e nas Conferências
Pugwash sobre a ciência e as quest~oes internacionais, que passei a integrar a partir de
1967. Muitas dessas quest~oes poder~ao ser abordadas em outra oportunidade.

No ano de 1956, desliguei-me temporariamente dessas atividades, voltei �a pesquisa
cient���ca e, a convite de Richard Feynman, fui para o Caltech { o Instituto de Tecnologia
da Calif�ornia em Pasadena { onde estavam Murray Gell-Mann, Robert Christy, R. Ba-
cher. No Caltech �z trabalho sobre a captura de muons por n�ucleos leves, que revelou a
existência do chamado acoplamento pseudo-escalar induzido nas intera�c~oes fracas pouco
antes dos trabalhos de Lincoln Wolfenstein e Melvin Goldberger e S. Treiman.

De volta ao Brasil, em 1958, provocado por trabalho de Feynman e Gell-Mann que
atribuiu a forma vectorial menos axial �as intera�c~oes fracas, pensei que os f�otons e os b�osons
vetoriais, respons�aveis pelas for�cas eletromagn�eticas e pelas intera�c~oes fracas respectiva-
mente, deveriam pertencer �a mesma fam��lia, formar um multipleto, e em consequência,
as constantes de acoplamento das duas intera�c~oes deveriam ser iguais. Desta igualdade,
obtive uma massa elevada para os b�osons vetoriais, da ordem de grandeza da que foi es-
tabelecida mais tarde por Steven Weinberg e Abdus Salam, em seu modelo das intera�c~oes
eletrofracas e medido experimentalmente pela equipe UA1 do Centre Europ�een de Recher-
ches Nucl�eaires (CERN) h�a um ano. Em 1958, entretanto, n~ao era conhecido o mecanismo
de gera�c~ao de massas; para pertencer a um multipleto com os f�otons, os b�osons vetoriais
deveriam ter massa nula, se n~ao houvesse quebra de simetria. A uni�ca�c~ao das for�cas
eletromagn�eticas e fracas impl��cita nesse trabalho foi formulada rigorosamente cerca de
dez anos mais tarde por Glashow, Salam e Weinberg. Ainda no mesmo artigo de 1958
admiti a existência de b�osons vetoriais neutros, tamb�em previstos no modelo de Salam-
Weinberg, e dei crit�erio de veri�ca�c~ao na colis~ao el�astica el�etron-nêutron. Foram h�a um
ano produzidos no CERN.

Em 1959, Marcos Moshinsky do M�exico, Juan Jos�e Giambiagi, de Buenos Aires e eu
decidimos fundar uma Escola Latino Americana de F��sica (ELAF) a realizar-se anual-
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mente, por rota�c~ao, em cidades do nosso continente, inicialmente, M�exico, Rio de Janeiro
e Buenos Aires. Com Moshinsky tinha amizade desde os meus tempos de estudante em
Princeton, Giambiagi veio para o CBPF a meu convite em 1953 quando regressava dos
seus estudos na Inglaterra e era tamb�em velho amigo { assumiu em 1956 a c�atedra de
f��sica te�orica na Universidade de Buenos Aires.

A primeira ELAF teve lugar na Universidade Nacional Autônoma do M�exico, em seu
belo campus, e dela fui um dos professores, ao lado de Moshinsky, de Wigner e de Maurice
Levy, de Paris. A segunda ELAF, organizei-a em 1960 no Rio de Janeiro, no CBPF, e nela
foram professores, al�em de Oscar Sala e Jayme Tiomno, Chen Ning Yang, de Princeton,
Giampetro Puppi, de Bolonha e Wataghin, de Turim.

Em 1963, realizou-se no CBPF, ap�os a de Buenos Aires em 1961 e do M�exico em
1962, a 5a ELAF e para essa Escola convidei entre outros, Feynman, do Caltech, Andr�e
Lagarrigue, de Paris, Salmeron, do CERN. A crise pol��tica desencadeada em 1964 foi
obst�aculo �a continua�c~ao da realiza�c~ao da Escola entre n�os. Como estava em Paris entre
1964 e 1967, a ELAF de 1966 realizou-se em Caracas, �a qual compareci como um dos
professores. Em 1969, de regresso ao Brasil, tentei realizar a 11a ELAF mas o meu
afastamento desta universidade em abril do mesmo ano acarretou a suspens~ao dessa escola.
J�a em 1967, ap�os o golpe militar Ongania na Argentina, a 9a ELAF se havia deslocado
para Santiago do Chile.

Antes de falar a respeito do encerramento das minhas atividades nesta Universidade,
por medida do regime militar que se instalou no pa��s em 1964, relembrarei ainda, rapida-
mente outras atividades de que participei. Em 1957, com o apoio de San Tiago Dantas,
ent~ao Diretor do Jornal do Com�ercio do Rio de Janeiro, dei in��cio a uma campanha {
ajudado pelo jornalista M�ario Cunha { em favor da cria�c~ao de uma Funda�c~ao para o
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, com a contribui�c~ao dos empres�arios brasileiros
que julgassem ser do interesse nacional uma tal funda�c~ao. N~ao saiu a Funda�c~ao.

No ano de 1961, em meio �a crise pol��tica desencadeada pela ren�uncia do Presidente
Jânio Quadros, assumiu a Presidência Jo~ao Goulart cuja pol��tica de reformas b�asicas,
julgava, como cidad~ao, importantes para o pa��s. Como f��sico, membro do Conselho De-
liberativo do CNPq, como Diretor Cient���co do CBPF eleito em 1960, como professor
desta Universidade (onde, em rota�c~ao com Costa Ribeiro e Pl��nio Rocha, fui v�arias vezes
Chefe do Departamento de F��sica da FNFi), batalhei para que o CNPq, como organiza�c~ao
nacional de apoio �a pesquisa, fosse revigorado { pois que os seus recursos foram drastica-
mente reduzidos com a ina�c~ao e o seu presidente, que despachava com o Presidente da
Rep�ublica ao tempo de Get�ulio Vargas, passava a ser recebido por um auxiliar da Casa
Militar da Presidência.

Como o governo Goulart pretendia reorganizar a administra�c~ao federal e, assim, pre-
tendia retirar da subordina�c~ao direta da Presidência da Rep�ublica v�arios �org~aos, entre
eles o CNPq, que passaria a integrar o Minist�erio da Educa�c~ao { j�a t~ao tomado de tarefas
essenciais �a na�c~ao { propus e lutei com v�arios colegas e amigos, Haity Moussatch�e, Walter
Oswaldo Cruz, Hermann Lent, assim como Arthur Moses, presidente da Academia de
Ciências, entre outros, para que criasse o Governo o Minist�erio da Ciência e Tecnologia {
proposta essa adotada em seguida pelo CNPq e pelo ministro da Reforma Administrativa.
Em artigo intitulado Por uma pol��tica cient���ca nacional, publicado na Cole�c~ao Ciência

e Sociedade do CBPF, vol. 1, n0 9, (1964), dei as raz~oes dessa proposta e projetos de
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estrutura do poss��vel Minist�erio da Ciência.
Preocupava-me, mais de perto, a fragilidade atingida pela situa�c~ao da pesquisa f��sica no

Rio de Janeiro { decl��nio no CNPq, falta de regime de dedica�c~ao exclusiva na universidade,
falta de recursos para sal�arios no CBPF compar�aveis aos dos professores da Universidade
de S~ao Paulo. Propus assim, agora em 1959, ao regressar da 1a ELAF no M�exico, e de
Buenos Aires, ao Conselho T�ecnico-Cient���co do CBPF que lut�assemos junto ao Itamarati
e �a UNESCO pela cria�c~ao de um Centro Latino-Americano de F��sica, com sede no CBPF,
com recursos de governos latino-americanos e da UNESCO para dinamizar o intercâmbio
entre f��sicos no continente. Essa proposta foi �nalmente vitoriosa gra�cas ao apoio que nos
deram Paulo de Berredo Carneiro, embaixador do Brasil na UNESCO e Renato Archer,
vice-Ministro das Rela�c~oes Exteriores do Governo Goulart.

Apesar dos maiores obst�aculos de ordem �nanciera e pol��tica, realizou o CLAF, sob
a dire�c~ao de Gabriel Fialho e de Roberto Costa, um programa de intercâmbio na f��sica
na Am�erica Latina { mas �e certo que a falta de apoio atual do governo brasileiro amea�ca
a pr�opria existência do CLAF, em face de iniciativas dinâmicas em outros pa��ses do
continente, que aspiram �a cria�c~ao de centros internacionais, alguns inspirados pelo Centro
Internacional de F��sica Te�orica de Trieste.

Se me permitem, voltarei rapidamente ao �m da d�ecada de cinq�uenta, quando se
iniciaram os trabalhos para a constru�c~ao de Bras��lia; nos reunimos, ent~ao, um grupo de
professores e pesquisadores, na casa de Darcy Ribeiro { Haity Moussatche, Maria Yedda
Linhares, minha mulher Maria Laura, Walter Oswaldo Cruz, Maur��cio Rocha e Silva e
tantos outros { e a�� nasceu a id�eia da cria�c~ao da Universidade de Bras��lia. Aceitei a
imcubência de organizar o Instituto Central de F��sica da futura universidade e para isso
chamei v�arios colegas para formarem comigo um Conselho Diretor, entre eles, Roberto
Salmeron, do CERN { da�� resultando um projeto, programas e pedidos de aux��lio ao
Fundo Especial das Na�c~oes Unidas.

Um dia, no ano de 1963, recebi a visita de Jos�e Pel�ucio Ferreira, economista do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). Disse-me que havia lido na revista
Tempo Brasileiro, vol. 1, n0 2 (1962) artigo meu sobre Centros Nacionais de Treinamento
e Pesquisa para o Desenvolvimento Brasileiro, onde chamava a aten�c~ao para a necessidade
de forma�c~ao cient���ca do engenheiro e propunha que se oferecessem cursos avan�cados, de
p�os-gradua�c~ao, em centros nacionais de pesquisa e forma�c~ao de cientistas e tecn�ologos.
Nossas conversas foram seguidas de encontro com o Presidente do BNDE, economista Ma-
grassi de S�a, e da�� nasceu a entrada deste banco no apoio �a ciência e �a tecnologia, atrav�es
do Fundo para a Tecnologia e Ciência (Funtec), ent~ao criado { e que se transformaria
subsequentemente na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

No ano de 1964, ap�os o estabelecimento do regime autorit�ario no Brasil, um estado de
desânimo e preocupa�c~ao permeou as universidades e institutos cient���cos, em conseq�uência
notadamente da instaura�c~ao de inqu�eritos policial-militares nesses estabelecimentos.

Fui chamado a depor em dois desses inqu�eritos, um na Universidade do Brasil, o
outro no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde a atua�c~ao de membros desse
instituto { homens do calibre de H�elio Jaguaribe, Cândido Mendes, Guerreiro Ramos,
Roland Corbisier, �Alvaro Vieira Pinto, Ignacio Rangel { em favor das reformas b�asicas,
do desenvolvimento, do nacionalismo, era considerada subversiva.

Antes disso e logo ap�os o golpe de 1964, fui chamado pelo presidente rec�em-nomeado
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do CNPq, Antônio Couceiro, para oferecer-me o posto de Conselheiro Cient���co na Em-
baixada Brasileira em Washington que o governo iria criar. Como n~ao estava de acordo
com o que se estava implantando no pa��s, recusei a oferta e preferi aceitar convite de
Maurice Levy para ser professor visitante { em francês professeur associ�e { na Faculdade
de Ciências de Orsay em Paris.

Ao buscar o passaporte para partir para Paris fui preso por ordem de um dos res-
pons�aveis de inqu�erito.

Em 1966, fui dar um curso em Caracas e l�a informado do que ocorria no Brasil, sofri
um enfarte, o que me fez voltar para Paris.

Ao regressar ao Rio de Janeiro, em mar�co de 1967, retomei minhas atividades na
Universidade e no CBPF { tendo deixado de ser membro do Conselho Deliberativo do
CNPq e diretor cient���co do CBPF. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro {
novo nome da Universidade do Brasil { convidou-me ent~ao para ser o diretor Pr�o-tempore
do Instituto de F��sica em fase de se transferir para a Cidade Universit�aria.

Com o apoio de Antônio Couceiro e Jos�e Pel�ucio, apresentei ao Reitor projeto de ins-
tala�c~ao no instituto de um acelerador de part��culas de energias intermedi�arias { com o
tempo, o Betraton e o Van de Graaf de S~ao Paulo estavam superados e era necess�ario,
a meu ver, um novo programa que diminamizasse a f��sica nuclear no Brasil. Apresentei
um programa de contrata�c~ao de professores brasileiros que estavam no exterior { pensava
em Fernando de Souza Barros ent~ao na Universidade de Carnegie-Mellon, Pittsburgh, em
JeanMeyer, no Centro Nuclear de Saclay, em Roberto Salmeron, na Escola Polit�ecnica
de Paris, em Samuel MacDowell na Universidade de Yale, Moys�es Nussenzveig na Uni-
versidade de Rochester. Na �epoca, o Instituto de Pesquisas da Marinha, por seu diretor,
almirante J. Messiano, antigo colega no Conselho Deliberativo do CNPq, ofereceu cola-
bora�c~ao ao nosso projeto.

Chegamos, entretanto { enquanto se realizavam os estudos sobre o acelerador {, ao
mês de Dezembro de 1968, quando foi adotado pelo governo o Ato Institucional n0 5,
que dava poderes ditatoriais ao chefe do governo. No mês de abril de 1969, com a minha
mulher, matem�atica, com dezenas de professores e pesquisadores no Brasil, fui afastado
pela for�ca desta universidade.

Solicitei licen�ca sem vencimentos do CBPF para ir para o exterior, pois recebi convites
do Instituto de Altos Estudos de Princeton, das Universidades de Strasbourg e do M�exico
e da Universidade Carnegie-Mellon, de Pittsburgh. Optei por esta, pois que me enviara
imediatamente o bilhete de avi~ao. Um mês ap�os a minha chegada a Pittsburgh, recebi
comunica�c~ao do presidente do CBPF e ex-presidente da Comiss~ao Nacional de Energia
Nuclear, almirante Octac��lio Cunha, que me demitira do cargo de professor titular do
CBPF, ele que meses antes, quando fui aposentado na Universidade me havia dito que
poderia tranq�uilamente continuar os meus trabalhos de pesquisa no CBPF.

De Pittsburgh, em junho de 1970, segui para Strasbourg, cuja oferta para uma posi�c~ao
que se tornaria permanente na Universidade Louis Pasteur resolvi aceitar.

Em Strasbourg, em 1970, assumi as minhas fun�c~oes como Professor Visitante. Depois
de estabelecido em apartamento com a minha mulher, Maria Laura, e a minha �lha
Angela, ent~ao com doze anos de idade, comecei os meus cursos na Faculdade de Ciências,
um para os estudantes do MP-2 sobre f��sica atômica, outro para os estudantes de p�os-
gradua�c~ao (troisi�eme cycle) sobre simetrias na f��sica dos campos e das part��culas. Em
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1972, fui convidado a dar um curso na Universidad Central da Venezuela em Caracas
e participante da reuni~ao da ASOVAC (Asociaci�on para el Avance de la Ciencia) em
Maracaibo, quando estivemos hospedados na casa de Andr�es J. Kalnay. De Caracas, fomos
para o M�exico para participar de um curso organizado por Feliciano Sanchez Sinencio, ao
lado de Richard Feynman, sobre F��sica de Part��culas.

De regresso �a Europa, participei em setembro de 1972 de Congresso da Pugwash em
Oxford. Encantadora, a universidade de Oxford com seus belos edif��cios g�oticos, sua
biblioteca toda constru��da com madeira nobre proveniente da Jamaica, l�a estavam v�arios
membros veteranos de Pugwash, tais como H. Alfv�em (Su�ecia), E.H.S. Burhop (f��sico do
Bierkbeck College), F. Cal�ogero (da Universidade de Roma), C. Djerassi, R.L. Garwin,
Y. de Hemptinne (da UNESCO), E. Amaldi (grande amigo de Roma), F.A. Long, E.
Rabinowitch, J. Rotblat, Phil Smith, (da Holanda), T. Toyoda (Jap~ao), O Presidente
da Conferência foi o Prof. Rudolf Peirls, que teve a extrema gentileza de traduzir para
mim, em mesa de almo�co, uma discuss~ao com os f��sicos sovi�eticos P.A. Cherenkov e V.S.
Emelyanov que tinha lugar em russo.

Em Strasbourg, estava criada a Universidade Louis Pasteur que incorporava a Fa-
culdade de Ciências e a Faculdade de Medicina entre outras e em 1974 fui nomeado
excepcionalmente { pois era estrangeiro { Professor Titular dessa Universidade. Durante
dez anos, vivi com Dominique Spehler que fez tese de Doutorado comigo enquanto Maria
Laura regressava ao Rio e Angela se preparava para a universidade no Rio.

As minhas atividades cient���cas se intensi�caram em Strasbourg, com a publica�c~ao
de artigos originais, de v�arios livros, com reuni~oes em Paris, Aix-en-Provence, Groningen,
Munique, Dubrovinik, em Trieste, etc. Em 1985, agraciado com o Prêmio Est�acio de S�a
pelo governo do Rio de Janeiro, vim a esta cidade: No mesmo ano recebi a Ordem do Rio
Branco, no grau de Grande O�cial e v�arias outras medalhas subsequentes.

Em 1986 com a redemocratiza�c~ao do Brasil, aceitei convite do Ministro da Ciência e
Tecnologia Renato Archer a voltar ao Brasil.

Aqui cesso esta minha digress~ao. Na Fran�ca, a acolhida fraternal e generosa que recebi
permitiu-me desenvolver plenamente minhas atividades. Se no Brasil desejavam pessoas
ligadas ao poder silenciar-me, n~ao silenciei.

Tantas pessoas deixei de mencionar e que me deram ajuda essencial ao longo de todos
esses anos. Minha fam��lia, Carmita, Maria Laura, Dominique, Christiane, Anna Maria,
meus �lhos Jos�e S�ergio, Sylvio Ricardo e Angela.

Recordo companheiros de Princeton, Luis Nanni, Thomas Coor, Mildred Van Overen,
em nossas andan�cas pelos teatros e museus de Nova York, Washington, Chicago; e F�elix
Recillas e Jorge Mendez.

Relembro a �gura de Antônio Aniceto Monteiro, matem�atico português que deu im-
portante contribui�c~ao �as matem�aticas no Brasil enquanto aqui esteve como professor na
FNFi at�e que, press~oes pol��ticas oriundas do regime salazarista de Portugal tiveram for�ca
su�ciente nesta universidade �aquela �epoca para afast�a-lo.

Lembro a Pens~ao Internacional de Santa Tereza no Rio de Janeiro, para onde fui em
1946 depois de casar-me e assumir a c�atedra na Faculdade Nacional de Filoso�a. Ali
estavam os Monteiro, o casal de pintores Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes,
mundialmente famosos, o pintor Carlos Scliar, o saudoso cr��tico de arte Rubem Navarra
e os nossos vizinhos e amigos, os ceramistas Anna e Adolpho Soares, num ambiente onde



CBPF-CS-016/97 14

pairava talvez a sombra de Isadora Duncan, que l�a { dizem { se havia hospedado e
para onde iam freq�uentemente �a noite Murilo Mendes, Manuel Bandeira, Heitor Grillo e
Cec��lia Meirelles. Evoco o apoio que recebi nos anos 40{50 dos conselheiros cient���cos da
Embaixa da Fran�ca entre eles Madame Gabrielle Mineur, do Conselho Britânico. Beatty.
Ao Conselho Cient���co da Embaixada Americana no Rio de Janeiro em 1969 devo esfor�cos
para a minha partida para Pittsburgh, Mr. Hudson.

Invoco nos anos quarenta, no Quartier Latin do Rio de Janeiro, o Catete, as dicuss~oes
sobre cinema conduzidas por Vin��cius de Moraes e Pl��nio Sussekind Rocha, minhas dis-
cuss~oes com companheiros como Guerreiro Ramos, sobre Plat~ao e Rainer Maria Rilke.
Relembro encontros no gabinete de Sime~ao Leal no Minist�erio da Educa�c~ao; os encontros
com colegas de outras especialidades na Faculdade Nacional de Filoso�a { o que permitia
a velha instala�c~ao na cidade { Roberto Alvim Correa, Manuel Bandeira, Josu�e de Castro
Vieira Pinto, Hilgard Sternberg, Thiers Moreira, Maria Yedda Linhares, Jo~ao Crist�ov~ao
Cardoso, Alceu Amoroso Lima, Vitor Nunes Leal, Oliveira Castro, Otto Maria Carpeaux
{ ent~ao chefe da Biblioteca da FNFi {, J�ulio de S�a Carvalho. As discuss~oes sobre �lo-
so�a com Ren�e Poirier, o grande epistem�ologo da Sorbonne, Pl��nio Sussekind Rocha, A.
Ratisbona, Iremar Pena. Aqui paro pois este relato.

Em 1964, come�cou a descer sobre o Brasil uma longa noite, sem estrelas no c�eu; a es-
curid~ao se tornaria ainda mais densa em 1969. Somente, alguns, os donos das companhias
de for�ca, faziam luz em suas casas, e as forneciam aos privilegiados, aos amigos da noite.

Muitos, entretanto, muniram-se de velas e candeeiros, que reacendiam quando se apa-
gavam, como resistência �as trevas e ao povo disseram que a luz haveria de voltar, que
teriam luz em suas casas e que a escurid~ao seria seguida de dias de sol e noites de estrelas
{ as estrelas subiriam para os c�eus.

No horizonte, percebemos atualmente a claridade anunciadora da luz que vai nascer.
As pessoas sa��ram de casa e clamam pelo direito ao trabalho, �a remunera�c~ao condigna
do trabalho; pedem educa�c~ao e prote�c~ao �a sa�ude, para que tenhamos ciência, tecnologia,
poesia e arte, cultura e sobretudo liberdade, dignidade e soberania nacional.

Com esta universidade e as demais do pa��s, com a educa�c~ao generalizada e as mudan�cas
de estrutura necess�aria, o povo brasileiro certamente encontrar�a o seu destino maior.
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